
  2019هجووعبت العولى لوبدة ادارة التوريض الترم الثبًى  لعبم 

 

 

الوستشفى االسن 

َٕرا يٓذٖ /د

َٕراٌ َجٛم / د
يسزشفٗ انسالو 

 انجبطُخ ٖيسزشففزحّٛ سعٛذ /أ

ْجخ صجحٗ / د

اثزسبو َجٛم /أ
 انجراحخ ٖيسزشف

دمحم عبدل /د

أشرف ايٍٛ /د
يسزشفٗ قهت ٔصذر 

انجراحخ  يسزشفٗآٚخ خبطر /د

  يجبركيسزشفٗايم /د 
 

حُبٌ يصٛهحٙ / د : الوسئول عي العولي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



جبهعة السقبزيق  

كلية التوريض 

 
ثبًى ترم  2019الخطة الذراسية لقسن ادارة التوريض لطالة الفرقة الرابعة للعبم الذراسى 

 (الئحة جذيذة)

عٌواى الوحبضرة الوحبضر  التبريخ العولى 

Unit 

assessment 

    10األحذ 

/2 
يٓب عبثذٍٚ / د.و.ا

1. Introduction to nursing 

management 

Kardex  2يٓب عبثذٍٚ / د.و.ا 17/2األحذ. Planning 

Assignment  ٔفبء يصطفٗ / د 24/2األحذ
3. Models of patient care delivery 

system  

Record and 

report 
  Record & Report .4ٔفبء يصطفٗ / د 3/3األحذ 

Roster  5حُبٌ يصٛهحٗ / د 10/3األحذ. Time scheduling 

Staff 

development 
             Staff development .6 عسِ عجذانذاٚى /د 17/3األحذ 

Equipment 

and supplies 
 Materials resources management .7فبطًّ جٕدِ / د 24/3األحذ 

                31/3Mid term األحذ 

Performance 

appraisal 
 Performance Appraisal .8سحر حًذٖ / د.ا 7/4األحذ 

Quality  9حُبٌ يصٛهحٗ / د 14/4األحذ. Quality  

Supervision  10عبئشخ انعرثٗ / د 21/4األحذ. Supervision 

Practical 

exam 

 Staffing .11يبجذِ عطّٛ / ا و د 28/4األحذ 

 Directing .12عبئشخ انعرثٗ / د 5/5األحذ 

 عسِ عجذانذاٚى /د 12/5األحذ 
13. Organizing and organizational 

structure 

 Leadership .14سحر حًذٖ / د.ا 19/5األحذ 



ثبًى ترم  2019الخطة الذراسية لقسن ادارة التوريض لطالة الفرقة الرابعة للعبم الذراسى 

 (الئحة قذيوة)

عٌواى الوحبضرة الوحبضر التبريخ العولى 

Introduction   1عبئشّ انسٛذ /د 12/2انثالثبء. Directing 

Supervision   2عبئشّ انسٛذ /د 19/2انثالثبء. Supervision 

Communication   3يٓب عبثذٍٚ / ا و د 26/2انثالثبء. Communication 

Record and 

report 

  Records and reports .4 ٔفبء يصطفٗ/ د 5/3انثالثبء 

 Controlling .5فبطًخ جٕدح / ا و د 12/3انثالثبء 

 Motivation .6يبجذِ عطّٛ / ا و د 19/3انثالثبء 

Time 

management 
  Time management .7عسِ عجذانذاٚى  /د  26/3انثالثبء 

                2/4Mid term األحذ 

Performance 

appraisal 
 Performance appraisal .8سحر حًذ٘ / د.ا 9/4انثالثبء 

Quality  9حُبٌ يصٛهحٙ /د 16/4انثالثبء. Quality 

Practical exam 

 Team building .10يبجذِ عطّٛ / ا و د 23/4انثالثبء 

 Change .11حُبٌ يصٛهحٙ / د 30/4انثالثبء 

 Empowerment .12فبطًخ جٕدح / ا و د 7/5انثالثبء 

 Leadership .13سحر حًذ٘ / د.ا 14/5انثالثبء 

 

 



  الزقازيق جامعه

   كليَ التوريض

  الترم  الثبًي الخطَ الذراسيَ لقسن ادارٍ التوريض لطالة الوبجستير

 2019-2018للعبم الذراسي 

 

 الترم

 

 

 الوبدٍ

 

 االسن

 

 

 

 

 الثبًي الترم

 

 اإلدارح أسس

 يٓب عبثذٍٚ/ د.و.ا

   عجذ انذاٚىِعس/د

 عبئشخ انسٛذ انعرثٗ/ د

 انسجالد انطجّٛ

 يبجذِ عطّٛ جبثر/ د.و.ا

 ٔفبء يصطفٗ/ د

 حُبٌ يصٛهحٙ / د

 َذٔاد فٙ إدارح انزًرٚض

 سحر حًذٖ انسٛذ/ د.ا

 يٓب عبثذٍٚ/ د.و.ا

 يبجذِ عطّٛ جبثر/ د.و.ا

 

رئٛس انقسى  

 

 

 

 

 

 

 



 الزقازيق جامعه

   كليَ التوريض

 للعبم  الترم الثبًي الخطَ الذراسيَ لقسن ادارٍ التوريض لطالة الذكتوراٍ

 2019-2018الذراسي 

 

 الترم

 

 

 الوبدٍ

 

 االسن

 

 انزرو انثبَٙ 

  َذٔادرخصص عبو فٗ

 انزًرٚض  ادارح

 سحر حًذٖ انسٛذ/ د.ا

 فبطًخ جٕدح/ د. و.ا

 يٓب عبثذٍٚ /د. و.ا 

  يبجذِ عطّٛ/د. و.ا

َذٔاد فٗ  دقٛق رخصص 

انزًرٚض  ادارح

 سحر حًذٖ انسٛذ/ د.ا

 فبطًخ جٕدح/ د. و.ا

 يٓب عبثذٍٚ /د. و.ا 

 اجذِ عطّٛو /د. و.ا

 

 

رئٛس انقسى  

 

 

 

 



 2019-2018ههبم القسن 
 

 

 

التوقيع الوهبم االسن 

 َٕرا يٓذ٘ 

 فزحّٛ سعٛذ

 اّٚ خبطر

ْجّ صجحٙ 

 يهف انذراسبد انعهٛب 

عبئشخ انسٛذ انعرثٗ  / د

 دمحم عبدل 

 اشرف ايٍٛ 

َٕراٌ َجٛم 

 يهف انقسى 

فزحّٛ سعٛذ 

اّٚ خبطر 

 يجبنس انقسى 

عبئشخ انسٛذ انعرثٗ  / د

َٕرا يٓذ٘ / د

 يسئٕل االيزٛبز 

 االشراف عهٙ انعًهٙ حُبٌ يصهحٗ  / د

ْجّ صجحٗ 

اثزسبو َجٛم  

غٛبة ٔحضٕر انٓٛئخ 

انًعبَٔخ ثبنقسى 

 

 

 

يعٛبر االزيبد ٔانكٕارس ٔاالشراف عهٙ االيزٛبز يسؤنٛخ كم اعضبء انٓٛئّ 

 انًعبَّٔ ثبنقسى 

 

 

 

 

 



 رئيس القسن                                                 
 

 جبهعة السقبزيق 

 كلية التوريض

 
الخطة الذراسية لقسن ادارة التوريض لوبدٍ ادارٍ الصحة العبهَ لطالة الفرقة الرابعة للعبم 

م  ترم ثبًى 2019-2018الذراسى 

 

 

 عٌواى الوحبضرة االسنالتبريخ  

 9/2انسجذ 
يٓب عبثذٍٚ /د.و.ا

 

1. Introduction to public health 

administration 

 2 /16انسجذ 
يبجذح عطٛخ /د.و.ا

 
2. Assessment and strategic planning  

 2 /23انسجذ 
عبئشّ انسٛذ /د

 
3. Team Building 

 2 /3 0انسجذ 
حُبٌ يصٛهحٙ /د

 

4. Human resources management 

 Job description 

 Job analysis 

 6/3انسجذ  
فبطًّ جٕدِ /د .و.ا

 

5. Legal, ethical, and safety issues in the 

healthcare workplace 

 13/3انسجذ 
سحر حًذٖ /د.ا

 

6. Community preparedness:  disaster 

and terrorism 

        Med-term Exam 20/3انسجذ 

 3 /27انسجذ 
عسح عجذ انذاٚى / د

 

7. Health management information 

system 

 4/4انسجذ 
حُبٌ يصٛهحٙ /د 

 

8. Environmental and occupational 

health 

 

 11/4انسجذ 
ٔفبء يصطفٗ /د

 

9. Communication in public health 

administration 

 18/4انسجذ  
عبئشّ انسٛذ /د

 

10.  Evaluation of public health 

interventions 

 

                                                                رئيس القسن      



 


